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PRIORIDADES PARA
O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011
No primeiro semestre de 2011, o SNESup, além das
acções a desenvolver na defesa das condições de
trabalho dos seus representados (docentes e
investigadores) que exigirão iniciativas tanto junto dos
órgãos de soberania como das instituições e já
divulgadas na última InfoSNESup, terá em especial
atenção a situação dos Investigadores e Bolseiros.

O Caderno de Encargos
(http://www.snesup.pt/htmls/EkllEZAuyFYQBFkDZD.sht
ml), aprovado em Outubro de 2010, continua a ser uma
referência e continuará a nortear as iniciativas que têm
envolvido / envolverão:
o envio de comunicações às Confederações
Sindicais e Ministérios no sentido de que não
deixem de assegurar, em sede de concertação

social, a propositura de medidas que limitem a
precariedade e corrijam distorções em termos de
cobertura de segurança social, designadamente
em relação aos investigadores bolseiros;
os pedidos já apresentados, junto do Provedor de
Justiça, no sentido de conseguir a declaração de
inconstitucionalidade de normas, respectivamente,
que restringem o direito à segurança social:
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Exposicao_Prov
edor_Justica_Descontos_Aposentacao.pdf
http://www.snesup.pt/htmls/_dlds/Exposicao_Prov
edor_Justica_Opcao_Regimes_Aposentacao.pdf
a colocação de acções relativas aos cortes de
vencimentos:
http://www.snesup.pt/htmls/EkAyuAZFplAmmPicD
F.shtml

No que respeita às iniciativas junto das instituições de
Ciência e Ensino Superior o SNESup continuará
empenhado:
nas negociações de regulamentos e outras
iniciativas que garantam o "direito de viver" aos
investigadores e bolseiros sobrecarregados com
múltiplas actividades, muitas delas burocráticas e
até além das suas competências /
responsabilidades;
a generalização da resolução alternativa de litígios;

A nossa Newsletter SNESup Ciência e Tecnologia
continuará a ser um veículo privilegiado de difusão das
nossas propostas, das nossas actuações, dos nossos
resultados, e, acreditamos, um instrumento da
chamada de mais colegas à participação.

REUNIÃO SNESup-ANICT
No passado dia 14 de Janeiro uma delegação do
SNESup constituída por António Vicente, Rui Borges e
Luís Belchior reuniu informalmente com uma delegação
da recém eleita direcção da Associação Nacional de
Investigadores em Ciência e Tecnologia. A reunião
serviu para estabelecer um conhecimento mútuo das
organizações, perceber quais as principais
preocupações de ambas as Direcções e identificação de
pontos de convergência e divergência. Na reunião
foram debatidas questões relativas ao emprego
científico, ao trabalho não remunerado e ao futuro dos
contratos Ciência.

SERVIÇO DOCENTE VOLUNTÁRIO
CONTINUA A INFECTAR INSTITUIÇÕES
O SNESup tem vindo a chamar a atenção para
ilegalidade e imoralidade que constitui a prestação de
serviço docente por bolseiros, investigadores ou outras
personalidades a título gratuito, situação atentatória da
dignidade do Ensino Superior.
http://www.snesup.pt/htmls/EkZAElyElyAOsMYVic.shtml

A Universidade do Porto foi uma das instituições que
não conseguiu resistir a esta enfermidade. Nem um
brilhante post no Fórum SNESup de um dos actuais
membros da Direcção do SNESup sobre a situação tem
vindo a demover a inspiração de acólitos mais afoitos.
http://forumsnesup.wordpress.com/2010/10/10/volunta
riado

Chegou agora ao SNESup mais uma denúncia da
recente aprovação da utilização de três bolseiros FCT
por uma das Faculdades da Universidade do Porto
apesar de ainda em Dezembro último, numa sessão de
esclarecimento organizada precisamente na Reitoria
desta Universidade (em colaboração com a ABIC e da
qual demos relato na InfoSNESup n.º 131) o ViceReitor, Jorge Gonçalves ter considerado que a
Universidade do Porto tem todo o interesse em manter
os mais elevados padrões éticos e em garantir a
qualidade do seu corpo docente num ambiente de
concorrência leal, disponibilizando-se mesmo a estudar
as situações que lhe forem apresentadas com vista a
erradicar os abusos encontrados. O SNESup pediu já
esclarecimentos ao Reitor da Universidade do Porto

sobre a situação bem como a marcação de uma
reunião.
Relembramos que também sobre este assunto, ainda
em meados do passado mês de Dezembro, na
sequência de uma reunião do SNESup com a ABIC e
FENPROF, foi solicitada a marcação de uma reunião
pelas três organizações ao Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior. Aguardamos ainda a
resposta voluntária do Senhor Ministro.

IMPRENSA
Num mês que viu uma onda de manifestações
populares varrer o mundo árabe sugerimos a leitura de
um artigo da revista Nature sobre a ciência na Tunísia e
o impacto da revolução na investigação e ensino
superior.
http://www.nature.com/news/2011/110125/full/469453
a.html

Também na revista Nature um artigo sobre a
participação de cientistas egípcios nos protestos da
Praça Tahrir.
http://www.nature.com/nmiddleeast/2011/110202/full/
nmiddleeast.2011.9.html

EVENTOS
Candidaturas a Projectos de Investigação
Científica
- A FCT abriu um concurso para apresentação de
propostas de Projectos de Investigação Científica e
Desenvolvimento Tecnológico em todos os Domínios
Científicos. As propostas podem ser apresentadas até
às 17h de 24 de Fevereiro;
http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/projectos/concursos/201
0/

- Está aberta, até 21 de março de 2011, concurso para
apresentação de propostas e de manifestação de
interesses do Programa ESPON (European Observation
Network for Territorial Development and Cohesion –
http://www.espon.eu)
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Conferências
- International Conference, Strikes and Social Conflicts
in the XX Century, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas, 16-20 March 2011
- XIV Encontro Nacional de Sociologia Industrial, das
Organizações e do Trabalho, Emprego e Coesão Social:
Crise de regulação e hegemonia da globalização, Lisboa
26 e 27 de Maio de 2011 – Universidade Autónoma de
Lisboa. Call for papers aberta até 14 de Fevereiro
www.apsiot.pt

Colóquio
“Mudar o Presente… Planear o Futuro”
10 de Fevereiro de 2011, 09h00-13h00
Local: Escola Superior de Enfermagem de Ponta
Delgada, auditório
Informações: http://www.uac.pt

Acórdão do Tribunal Constitucional, de 25 de
Janeiro - Declara a inconstitucionalidade, com força
obrigatória geral, do artigo 9.º-A, n.os 1 e 2, do
Regulamento Nacional de Estágio da Ordem dos
Advogados, na redacção aprovada pela deliberação do
Conselho Geral da Ordem dos Advogados n.º 3333A/2009, de 16 de Dezembro.
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/01/01700/0050200507.pdf

Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/2011,
de 25 de Janeiro - Determina a aplicação do Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa no sistema educativo
no ano lectivo de 2011-2012 e, a partir de 1 de Janeiro
de 2012, ao Governo e a todos os serviços, organismos
e entidades na dependência do Governo, bem como à
publicação do Diário da República.
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/01/01700/0048800489.pdf

Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/2011,
de 18 de Janeiro - Aprova o IV Plano Nacional para a
Igualdade - Género, Cidadania e não Discriminação,
2011-2013.
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/01/01200/0029600321.pdf

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2011/A,
de 31 de Janeiro - Aprova a orgânica e o quadro do
pessoal dirigente, de direcção específica e de chefia da
Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e
Equipamentos.
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/01/02100/0062800651.pdf
Decreto-Lei n.º 17/2011, de 27 Janeiro Simplifica, no âmbito do Programa SIMPLEX, o modo de
acesso e emissão do cartão de estacionamento para
pessoas com mobilidade condicionada, alterando pela
primeira vez o Decreto-Lei n.º 307/2003, de 10 de
Dezembro.
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/01/01900/0056300564.pdf
e,
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/12/284A00/83258326.pdf

_____________________________________________________________________
Lisboa – Avenida 5 de Outubro, 104, 4º – 1050-060 LISBOA – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 18 Horas
Telefone 21 799 56 60 – Fax 21 799 56 61 - snesup@snesup.pt
Porto – Praça Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da Boavista), 60 1º – 4100-357 PORTO – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas
Telefone 22 543 05 42 - Fax 22 543 05 43 - snesup.porto@snesup.pt
Coimbra – Estrada da Beira, 503, R/C, A – 3030-173 COIMBRA – Atendimento – 10 - 13 e 14 - 17 Horas
Telefone 23 978 19 20 – Fax 23 978 19 21 - snesup.coimbra@snesup.pt
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